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Cereri Mărci publicate în 27/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06643 20/10/2017 VIA-TREND SRL PAPARUDE

2 M 2017 06684 20/10/2017 SCHNUR STUDIO SRL

3 M 2017 06732 20/10/2017 ANCA-ALEXANDRA GUŞĂ PUTEREA COTIDIAN
NAŢIONAL

4 M 2017 06733 20/10/2017 ANCA-ALEXANDRA GUŞĂ PUTEREA DREPTUL LA
LIBERĂ EXPRIMARE ESTE
GARANTAT DE CONSTITUŢIE

5 M 2017 06734 20/10/2017 ANCA-ALEXANDRA GUŞĂ PUTEREA Cetăţeanului

6 M 2017 06735 20/10/2017 ANCA-ALEXANDRA GUŞĂ

7 M 2017 06748 20/10/2017 S.C. SIVECO ROMANIA S.A. SIVADOC LITE

8 M 2017 06749 20/10/2017 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR SA

Promenada Park Square

9 M 2017 06750 20/10/2017 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR SA

Royal Poinciana

10 M 2017 06751 20/10/2017 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR SA

Promenada Estates

11 M 2017 06752 20/10/2017 S.C. EMIL LINE S.R.L. decolte'

12 M 2017 06753 20/10/2017 OCTAVIAN-ALEXANDRU
SCHMÜTZER

Beefstro BBQ

13 M 2017 06754 20/10/2017 OCTAVIAN-ALEXANDRU
SCHMÜTZER

Beefstro

14 M 2017 06755 20/10/2017 TUDAM DAM SRL PUI PE JAR Pui, porc si-un
cartof

15 M 2017 06756 20/10/2017 Andreea Militaru LIOON

16 M 2017 06757 20/10/2017 S.C. EASTERN SHIPPING
S.R.L.

EASTERN SHIPPING project
logistics & shipping agents

17 M 2017 06758 20/10/2017 SC PREMIUM CURATENIE SRL CURATENIE profi Partenerul
tău de încredere în servicii de
curăţenie!

18 M 2017 06759 20/10/2017 MEAT TECHNIC SERVICE SRL MTS Meat&food Technology
Support

19 M 2017 06760 20/10/2017 MARINICĂ NICULAE
MARINICĂ ALEXANDRU

SAT AGROTURISTIC de
VACANTA ECOLOGIC S.A.V.E.
O ALTĂ CASĂ !

20 M 2017 06761 20/10/2017 LIVIU SOUCA
CRISTINA DIANA BLINDA

HANSEN *there is life after
weekend
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2017 06762 20/10/2017 SC CEVA CU DICHIS SRL-D Băcănia cu dichis Hrana pentru

trup, minte şi suflet

22 M 2017 06763 20/10/2017 SC HARD GUARD SRL HARD GUARD

23 M 2017 06764 20/10/2017 GREENVEST CORP SRL HERBALIA

24 M 2017 06765 20/10/2017 INSPIRAGO TASTE SRL-D INSPIRAGO

25 M 2017 06766 20/10/2017 S.C. PHOENIX MEDIA S.R.L. STOC LIVE ANY SECOND

26 M 2017 06767 20/10/2017 VISTROS INTL FZC ZUMERRET

27 M 2017 06768 20/10/2017 Vitabalans Oy ASEPT SPRAY

28 M 2017 06769 20/10/2017 DISTAN 1 Ltd. Kiara

29 M 2017 06770 20/10/2017 DISTAN 1 Ltd. RED LOVE RL

30 M 2017 06771 20/10/2017 NICOLAE HUDIC Corso Pizza pe vatră

31 M 2017 06772 20/10/2017 SC BAHTCO INVEST SA SPITALUL REGIONAL
TRANSILVANIA

32 M 2017 06773 20/10/2017 SC BAHTCO INVEST SA SPITALUL REGIONAL MARIA

33 M 2017 06774 20/10/2017 SC ALCHIMEX SA MATADOR

34 M 2017 06775 20/10/2017 GEORGE BOGDAN CHIRUTA bmall

35 M 2017 06776 20/10/2017 SC ALCHIMEX SA ACTUAL

36 M 2017 06777 20/10/2017 SIMBIO DATA SOLUTIONS SRL simbio data solution

37 M 2017 06778 20/10/2017 FRoSTA sp. z o.o. FRoSTA 100% GUST NATURAL
fără potenţiatori de gust fără
coloranţi fără arome
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(210) M 2017 06643
(151) 20/10/2017
(732) VIA-TREND SRL, STR.

KONTZEBUIE NR. 10, JUDEȚUL
ILFOV, MOARA DOMNEASCĂ,
ROMANIA

(540)

PAPARUDE
(591) Culori revendicate:negru, roșu,

mov

(531) Clasificare Viena: 02.03.23;
02.07.23; 26.02.07; 27.05.01;
29.01.13

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

_________

(210) M 2017 06684
(151) 20/10/2017
(732) SCHNUR STUDIO SRL, B-DUL

GĂRII NR. 21, AP. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.13.25;
26.11.13

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
40. Prelucrarea materialelor.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

_________
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(210) M 2017 06732
(151) 20/10/2017
(732) ANCA-ALEXANDRA GUŞĂ, STR.

TINERETULUI, BL.24/613, SC. B,
AP. 17, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)
PUTEREA COTIDIAN

NAŢIONAL
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor.
38. Telecomunicaţii.

_________

(210) M 2017 06733
(151) 20/10/2017
(732) ANCA-ALEXANDRA GUŞĂ, STR.

TINERETULUI, BL.24/613, SC. B,
AP. 17, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

PUTEREA DREPTUL LA
LIBERĂ EXPRIMARE ESTE

GARANTAT DE CONSTITUŢIE

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb,
negru

(531) Clasificare Viena: 24.17.25;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.19;
26.11.07

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

_________
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(210) M 2017 06734
(151) 20/10/2017
(732) ANCA-ALEXANDRA GUŞĂ, STR.

TINERETULUI, BL.24/613, SC. B,
AP. 17, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

PUTEREA Cetăţeanului
(591) Culori revendicate:vişiniu, alb,

negru, gri, bleu, roz

(531) Clasificare Viena: 24.17.25;
27.05.01; 27.05.02; 02.09.14

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

_________

(210) M 2017 06735
(151) 20/10/2017
(732) ANCA-ALEXANDRA GUŞĂ, STR.

TINERETULUI, BL.24/613, SC. B,
AP. 17, JUD. GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb

(531) Clasificare Viena: 24.17.25;
29.01.12

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
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instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole
de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

_________

(210) M 2017 06748
(151) 20/10/2017
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A.,

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI,
NR. 73-81, SECTOR 1, COMPLEX
VICTORIA PARK, CORP C4,
BUCURESTI, B, ROMANIA

(540)

SIVADOC LITE
(591) Culori revendicate:gri (Pantone P

142-1C), albastru, verde (Pantone
P 130-12C, Pantone 123-5C,
Pantone P 138-11C, Pantone
131-15C), negru (Pantone P
Process Black C)

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
26.11.08; 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

7. Mașini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranță (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporți de
înregistrare magnetici, discuri acustice,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, mașini de calculat,
echipamente pentru tratarea informației și
calculatoare. ( Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
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16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau de învățământ
(cu excepția aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caractere tipografice, forme
de tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou. (Solicităm protecție pentru
întreaga lista de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servcii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la
NISA)
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA)
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA)

_________

(210) M 2017 06749
(151) 20/10/2017
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA, WILLBROOK
PLATINUM & CONVENTION
CENTER ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176,
CLĂDIREA A, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Promenada Park Square

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

_________

(210) M 2017 06750
(151) 20/10/2017
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA, WILLBROOK
PLATINUM & CONVENTION
CENTER ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176,
CLĂDIREA A, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Royal Poinciana

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

_________
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(210) M 2017 06751
(151) 20/10/2017
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA, WILLBROOK
PLATINUM & CONVENTION
CENTER ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176,
CLĂDIREA A, ET. 1, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Promenada Estates

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

_________

(210) M 2017 06752
(151) 20/10/2017
(732) S.C. EMIL LINE S.R.L., STR.

RÂMNICU VÂLCEA NR. 23,
BL. 15B, SC. 1, ET. 4, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL , STR.
URANUS NR. 1, BL. 1, SC. B,
ET. 2, AP. 11, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 500361, BV, ROMANIA

(540)

decolte'
(591) Culori revendicate:roz

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.01

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

_________

(210) M 2017 06753
(151) 20/10/2017
(732) OCTAVIAN-ALEXANDRU

SCHMÜTZER, STR. TOAMNEI
NR. 7A, COMUNA CHIAJNA,
JUDEȚUL ILFOV, SAT DUDU,
ROMANIA

(540)
Beefstro BBQ

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

43. Restaurante, cazare temporară.
_________

(210) M 2017 06754
(151) 20/10/2017
(732) OCTAVIAN-ALEXANDRU

SCHMÜTZER, STR. TOAMNEI
NR. 7A, COMUNA CHIAJNA,
JUDEȚUL ILFOV, SAT DUDU,
ROMANIA

(540)
Beefstro

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

43. Restaurante, cazare temporară.
_________
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(210) M 2017 06755
(151) 20/10/2017
(732) TUDAM DAM SRL, STR. TULCEA

NR. 7, CAMERA 1, BL. S4, SC.
C, ET. 1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PUI PE JAR Pui,
porc si-un cartof

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
portocaliu, verde, negru, alb

(531) Clasificare Viena: 01.15.05;
05.09.03; 05.09.17; 05.09.21;
08.05.03; 08.05.10; 11.01.03;
11.01.04; 13.03.02; 26.01.16;
26.01.18; 29.01.15

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică.
_________

(210) M 2017 06756
(151) 20/10/2017
(732) Andreea Militaru, STR.

CORALULUI NR. 1, BL. 1, ET.
3, AP. 43, JUDEȚUL ILFOV,
BRAGADIRU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LIOON
(531) Clasificare Viena: 03.01.01;

03.01.16; 26.01.15; 27.05.01

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, geamantane şi valize, umbrele
şi bastoane, bice şi articole de şelărie.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în aceasta clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului. (Solicităm
prtecție pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA)
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga lista de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

_________

(210) M 2017 06757
(151) 20/10/2017
(732) S.C. EASTERN SHIPPING S.R.L.,

B-DUL MAMAIA NR. 288, HOTEL
TURIST, CAMERA 17, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EASTERN SHIPPING project
logistics & shipping agents

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 01.05.01;
01.05.02; 01.05.23; 26.02.07;
27.05.01; 29.01.04

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga lista de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalare şi depozitare
a mărfurilor, organizare de călătorii.
(Solicităm protecșie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la NISA).

_________
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(210) M 2017 06758
(151) 20/10/2017
(732) SC PREMIUM CURATENIE

SRL, STR. BRIZEI NR. 18
(CAMERA 2), BL. FD7, SC. D, ET.
6, AP. 94, JUD. CONSTANŢA ,
CONSTANŢA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CURATENIE profi Partenerul
tău de încredere în

servicii de curăţenie!
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 01.15.23;
27.05.01; 29.01.12

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

_________

(210) M 2017 06759
(151) 20/10/2017
(732) MEAT TECHNIC SERVICE SRL,

STR. SERG. MAJ. SAMOILA
DUMITRU NR. 6, BL. 77, SC.
2, ET. 2, AP. 22, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041985, ROMANIA

(540)

MTS Meat&food
Technology Support

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.22; 29.01.04

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administraţie comercială.
37. Reparaţii, servicii de instalaţii.

_________
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(210) M 2017 06760
(151) 20/10/2017
(732) MARINICĂ NICULAE, STR.

PRELUCA TĂTARILOR NR.
25, JUDEŢUL MARAMUREŞ,
BORŞA, 435200, ROMANIA
MARINICĂ ALEXANDRU, STR.
PRELUCA TĂTARILOR NR.
25, JUDEŢUL MARAMUREŞ,
BORŞA, 435200, ROMANIA

(540)

SAT AGROTURISTIC de
VACANTA ECOLOGIC

S.A.V.E. O ALTĂ CASĂ !
(591) Culori revendicate:albastru, verde,

negru, roşu, alb

(531) Clasificare Viena: 05.03.06;
27.05.01; 29.01.15

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de instruire a cetăţenilor,
membri ai comunităţilor, prin servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile de odihnă/
relaxare, servicii de instruire diferenţiate
pentru vârsta a treia şi pentru vârsta a patra.
42. Servicii de cercetare aplicativă în
domeniul definirii unor soluţii alternative
pentru eficientizarea afacerilor mici din
turism.
45. Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

_________

(210) M 2017 06761
(151) 20/10/2017
(732) LIVIU SOUCA, ŞOS. NICOLAE

TITULESCU NR. 92, ET. 5, AP.
142, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
CRISTINA DIANA BLINDA ,
ALEEA EMIL BOTTA NR. 1, BL.
M 109, SC. 2, AP. 39, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL,
STR. GAROAFELOR, BL. P53,
SC. A, PARTER, AP. 1, SNAGOV
SAT, JUDEŢUL ILFOV, SNAGOV

(540)

HANSEN *there is
life after weekend

(531) Clasificare Viena: 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare
și construcții, construcții transportabile
metalice, cabluri și fire metalice neelectrice,
mici articole de fierărie, case de bani,
containere metalice pentru depozitare sau
transport.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei și instalații sanitare.
20. Mobile, oglinzi, rame, oase, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, neprelucrate
sau semiprelucrate, scoici, spumă de mare,
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chihlimbar galben, containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și
sociale oferite de către terți destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

_________

(210) M 2017 06762
(151) 20/10/2017
(732) SC CEVA CU DICHIS SRL-D,

STR. MARTIR CLOŞCA NR. 6,
BL. 6, SC. A, AP. 4, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)

Băcănia cu dichis Hrana
pentru trup, minte şi suflet

(531) Clasificare Viena: 05.13.07;
05.13.08; 27.05.01; 27.05.02;
26.01.08

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau
cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, publicitate on-line într-o
reţea computerizată, servicii de import-
export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

_________
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(210) M 2017 06763
(151) 20/10/2017
(732) SC HARD GUARD SRL, STR.

CIBINULUI NR. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HARD GUARD
(591) Culori revendicate:galben deschis,

galben închis, negru

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
24.01.01; 24.01.15; 27.05.01;
29.01.13

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

_________

(210) M 2017 06764
(151) 20/10/2017
(732) GREENVEST CORP SRL, STR.

DRAGOS-VODA NR. 164B,
JUD. NEAMŢ, PIATRA-NEAMŢ,
ROMANIA

(540)

HERBALIA
(591) Culori revendicate:verde

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.03; 05.03.13; 05.03.14

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare, suplimente
nutritive, suplimente antioxidante,
suplimente homeopate, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente
nutritive minerale, suplimente alimentare
proteice, băuturi (suplimente dietetice),
suplimente alimentare medicinale,
suplimente vitaminice şi minerale,
suplimente de calciu, suplimente probiotice,
suplimente prebiotice, suplimente cu
colostru, suplimente alimentare pentru
animale, suplimente proteice pentru
animale, suplimente dietetice şi nutritive,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
lichide din plante, suplimente nutritive
pentru furaje, suplimente pe bază de
vitamine, suplimente dietetice pentru
consumul uman, plasturi cu suplimente
de vitamine, suplimente alimentare şi
preparate dietetice, suplimente medicinale
pentru hrana animalelor, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente
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dietetice de uz medical, suplimente
dietetice care conţin oligoelemente,
suplimente dietetice care conţin vitamine,
suplimente dietetice care conţin aminoacizi,
suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente alimentare pe
bază de albumină, suplimente alimentare
pe bază de drojdie, suplimente minerale
dietetice de uz uman, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente
dietetice cu proteine de soia, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
alimentare pe bază de polen, suplimente
alimentare pe bază de enzime, suplimente
alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pe bază de propolis,
suplimente alimentare pe bază de lecitina,
suplimente dietetice pentru animalele
de companie, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente naturale
dietetice pentru tratamentul claustrofobiei,
suplimente alimentare pe bază de glucoză,
suplimente dietetice pe bază de zinc,
suplimente nutritive care conţin extracte
de ciuperci, suplimente nutritive care
conţin în principal magneziu, suplimente
nutritive care conţin în principal calciu,
suplimente cu vitamine utilizate în dializa
renală, suplimente alimentare alcătuite
în principal din magneziu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din fier,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din calciu, suplimente nutritive care conţin
în principal zinc, suplimente nutritive
care conţin în principal fier, suplimente
alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente pe bază
de vitamine pentru animale, suplimente
alimentare pe bază de germeni de grau,
suplimente alimentare pentru persoanele
cu nevoi dietetice speciale, suplimente
alimentare pe bază de lăptişor de matcă,

suplimente alimentare pe bază de pudră
de acai, suplimente alimentare pe bază
de seminţe de în, suplimente nutritive
din amidon adaptate pentru uz medical,
suplimente alimentare pe bază de ulei
de seminţe de în, preparate pe bază
de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente dietetice pentru
oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente cu vitamine şi cu minerale
pentru animale de companie, suplimente
dietetice pentru animale de companie, sub
formă de recompense, suplimente dietetice
sub formă de prafuri cu arome de fructe,
suplimente pe bază de plante pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente nutritive sub formă de prafuri
pentru băuturi, de tip instant.

_________

(210) M 2017 06765
(151) 20/10/2017
(732) INSPIRAGO TASTE SRL-D, STR.

VALEA LUNGA NR. 38D, CAM.
2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC BRAND PROTECT SRL, STR.
ILEANA COSÂNZEANA NR. 10,
BL. P7, SC. 3, AP. 87, SECTOR 5,
BUCUREŞTI

(540)
INSPIRAGO

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

43. Restaurante şi cazare temporară.
_________



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/10/2017

(210) M 2017 06766
(151) 20/10/2017
(732) S.C. PHOENIX MEDIA S.R.L.,

BD. GĂRII OBOR NR.8D, ET.1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021747,
B, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL.
M106, SC. 4, ET. 4, AP. 117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

STOC LIVE ANY SECOND
(591) Culori revendicate:alb, albastru,

negru

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 26.07.25; 17.02.02;
17.02.04

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

9. Receptoare de fibră optică, aparate
de procesare audio, aparate de recepţie
şi de transmisie radiofonică, afisaje
electronice, afişaje electroforetice, antene
parabolice de televiziune, aparate TV,
aparate de înregistrare video (PVR),
aparate video interactive, echipamente de
afişaj cu plasmă, ecrane, ecrane LCD
de dimensiuni mari, ecrane cu cristale
lichide (LCD) pentru sisteme home cinema,
ecrane cu diode emiţătoare de lumină,
ecrane de afişare, ecrane de afişare
cu cristale lichide, ecrane de computer,
ecrane de proiecţie, ecrane de proiecţie
pentru filme artistice, ecrane de televizor,

ecrane fluorescente, ecrane holografice,
ecrane interactive cu imagini grafice,
ecrane optice pentru vizualizare, ecrane
pentru filme cinematografice, ecrane plate
flexibile pentru calculatoare, ecrane tactile,
ecrane video, filtre optice pentru ecrane,
filtre pentru ecrane de calculator şi
televizoare, LCD (ecrane cu cristale lichidei,
monitoare, monitoare LCD, monitoare LED,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
monitoare color, monitoare comerciale,
monitoare cu ecran plat, monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de
aspect mare, panouri de afişaj cu OLED
(diodă organică emiţătoare de lumină),
panouri de afişaj electrofuminescente,
panouri de afişaj electronic, panouri
de afişaj pentru vehicule, panouri
de afişare electroluminiscente, panouri
de afişare electronice, panouri de
semnalizare cu afişaj digital, panouri
digitale, panouri electronice pentru afişarea
de mesaje, panouri electronice pentru
notiţe, panouri indicatoare, panouri
indicatoare (mecanice), panouri indicatoare
electronice, panouri indicatoare mecanice
luminoase, panouri indicatoare modulare
luminoase, panouri informative digitale,
panouri luminoase de afişaj stradal,
panouri luminoase electrice, panouri
mecanice de afişaj stradal, panouri
plane de afişare electroluminiscente,
panouri publicitare (luminoase), panouri
publicitare (mecanice), panouri publicitare
electronice, panouri publicitare iluminate,
proiectoare, proiectoare pentru industria
de divertisment, seturi de terminate
de televiziune interactivă, telepromptere,
ecrane de televizoare, camere video
cu funcţionalităţi multiple, aparate pentru
prelucrarea filmelor, dispozitive de derulare
înainte a filmelor, aparate pentru stocarea
computerizată a datelor, calculatoare
folosite la gestionarea datelor, computere,
ecrane tactile pentru computere, sisteme
de calculator interactive, ecrane, ecrane
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de computer, table interactive (whiteboard)
pentru calculatoare, terminale interactive,
aparate pentru transferul interactiv de date,
table electronice interactive whiteboard,
terminale interactive cu ecran tactil, senzori
şi detectoare, antene pentru radar, căşti
pentru realitate virtuală, senzori pentru
ecrane tactile, panouri indicatoare.
35. Analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, colectarea şi sistematizarea
datelor de afaceri, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor,
compilarea de modele statistice pentru
furnizarea de informaţii privind dinamica
pieţei, analiza datelor studiilor de piaţă,
analiza datelor şi statisticilor studiilor de
piaţă, analiza impactului publicităţii, analiza
reacţiei consumatorilor, evaluări statistice
ale datelor de marketing, interpretarea
datelor rezultate din cercetarea pieţei,
servicii de analiza şi cercetare a pieţei,
servicii de analiză a datelor comerciale,
servicii de analiză comercială, servicii
de analiză în managementul afacerilor,
sondaje pentru scopuri de afaceri,
studii de proiect pentru întreprinderi,
asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, prelucrare
automată de date, prelucrare de date,
prelucrare de date informatice, consultanţă
profesională privind managementul
afacerilor, consultanţă în afaceri
privind marketingul strategic, administrare
de afaceri, asistenţă comercială în
managementul afacerilor, asistenţă pentru
conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistenţă
în afaceri, asistenţă în conducerea
afacerilor, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, servicii de
examinare a managementului şi organizării
afacerilor, servicii de strategie în afaceri,
furnizarea de asistenţă pentru produse de
larg consum cu privire la software, servicii
de intermediere privind închirierea de timp
şi spaţiu publicitar, servicii de intermediere

referitoare la publicitate, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare
online, organizare de prezentări în scop
comercial, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, consultanţă cu
privire la strategia de comunicare
în domeniul publicităţii, consultanţă
privind managementul marketingului,
consultanţă privind organizarea de
campanii promoţionale în afaceri,
consultanţă în afaceri privind marketingul
strategic, furnizare de servicii de
consiliere în marketing pentru producători,
servicii de consultanţă privind activităţile
promoţionale, servicii de consultanţă
privind identitatea corporativă, servicii
de consultanţă privind marketingul,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă în domeniul
marketingului pe Internet, organizare de
evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a
presei, organizare pentru dispunerea de
spaţiu publicitar în ziare, închiriere de
panouri publicitare, închiriere de panouri
publicitare digitale, închiriere de spaţii
publicitare, închiriere de spaţiu publicitar
online, închiriere de spaţiu publicitar
pe Internet, afişaj, asistenţă comercială
cu privire la imaginea comercială,
campanii de marketing, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare
de anunţuri publicitare, concepere
de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, dezvoltare de
campanii promoţionale, marketing pentru
evenimente, organizare şi coordonare de
evenimente de marketing, organizare şi
coordonare de evenimente promoţionale
de marketing pentru terţi, organizare şi
plasare de reclame, organizare şi realizare
de evenimente promoţionale, organizare şi
realizare de evenimente publicitare, plasare
de reclame, pregătirea de prezentări
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audiovizuale pentru publicitate, prezentare
de firme pe internet şi în alte medii
de comunicare, producţie de clipuri
publicitare, producţie de material publicitar
vizual, producţie de material publicitar şi
anunţuri publicitare, producţie de materiale
publicitare, promovare de evenimente
speciale, promovarea vânzărilor pentru
terţi, publicitate, servicii de identitate
corporativă, servicii de informaţii privind
publicitatea, servicii de layout în scopuri
publicitare, servicii de marketing comercial,
servicii de publicitate digitală, întocmire de
rapoarte de marketing (lucrări de birou),
întocmire de reclame, întocmirea de texte
de publicitate comercială.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare
de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, asigurarea accesului la baze
de date pe Internet, furnizare de linkuri
către fişiere video, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut audio
furnizat pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video
furnizat pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video şi
audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la filme şi programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video
la cerere, furnizarea accesului la date
pe internet, furnizarea accesului la un
portal de internet care conţine programe
video la cerere, furnizarea accesului la un
portal de video-sharing, comunicare prin
calculator, comunicare prin reţele private
virtuale (VPN), comunicaţii prin sisteme de
poştă electronică, comunicaţii printr-o reţea
de calculator globală sau Internet, difuzare
de date, difuzare de material audio şi video
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică
globală sau prin internet, servicii de difuzare
video pe arii restrânse (narrowcasting),
servicii de difuzare video, audio şi TV,
servicii de mesaje video, transmitere de

conţinut audio şi video prin intermediul
reţelelor de calculatoare, transmitere de
conţinut audio şi video prin linii ISDN,
transmitere de date pe internet, comunicaţii
prin telefonie mobilă, servicii de mesagerie
telefonică, servicii de transmisie de mesaje
textuale, servicii telefonice computerizate,
servicii telefonice şi de telecomunicaţii,
transmisie de mesaje prin telefon, difuzare
de programe video şi audio prin internet,
difuzare video, servicii de difuzare audio
şi video prestate pe internet, închiriere
de instalaţii de radiodifuziune sonoră şi
vizuală, asigurarea accesului Ia reţele
de telecomunicaţii, servicii de mesagerie,
servicii de transmisie de date, servicii
de transmitere de mesaje, servicii de
transmitere digitală de date audio şi video,
transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicaţii, transmisie
de filme video, transmisie de mesaje
scurte, transmisie de mesaje şi imagini,
transmisie de sunet, imagine şi informaţii,
transmisie de sunet, imagine, semnat şi
date prin cablu, transmisie de sunete
prin mijloace electronice, transmitere
de mesaje, transmitere de mesaje
prin mijloace electronice, transmitere de
mesaje, date şi conţinut prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
de înregistrări audio şi video în reţele,
transmitere electronică de mesaje şi
date, transmitere video interactivă în
reţele digitale, transmitere şi retransmitere
electronica de sunete, imagini, documente,
mesaje şi date.
42. Consultanţă privind software-ul pentru
sisteme de comunicaţii, consultanţă
privind întreţinerea de software de
calculator, consultanţă tehnică pentru
aplicarea şi utilizarea software-ului de
calculator, consultanţă tehnică privind
instalarea şi întreţinerea de software
de calculator, consultanţă tehnică privind
utilizarea de hardware, consultanţă în
domeniul programelor de calculator,
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consultanţă în materie de dezvoltare de
sisteme informatice, dezvoltare software,
programare şi implementare, actualizare
şi întreţinere de software şi programe
de calculator, cercetare referitoare la
programele pentru calculator, cercetare
în materie de programe şi software
de calculatoare, cercetare în materie
de software de calculator, cercetare
şi dezvoltare de software informatic,
cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic,
consultanţă cu privire la programe de baze
de date electronice, conversie de coduri
informatice pentru terţi, creare de programe
de control pentru module de control
şi acţionare operate electric, creare de
programe de prelucrare a datelor, creare de
programe informatice, creare şi dezvoltare
de programe pentru prelucrarea de date,
creare, actualizare şi adaptare de programe
de calculator, crearea de programe
de control pentru măsurare, asamblare,
ajustare şi vizualizarea aferentă, dezvoltare
de programe de procesare a datelor
pe bază de comandă de la terţi,
dezvoltare de software, dezvoltare de
software de aplicaţii pentru livrare
de conţinut multimedia, dezvoltare de
software de calculator destinată utilizării
cu dispozitive de control programabile,
dezvoltare de software pentru conversia
de date şi conţinut multimedia între
diferite protocoale, dezvoltare de software
pentru operatorii audio şi video, dezvoltare
de software pentru sisteme de operare,
dezvoltare de software-uri multimedia
interactive, dezvoltare de soluţii de aplicaţii
software de calculator, dezvoltare şi testare
de software, dezvoltare şi întreţinere
de software de calculator, dezvoltare şi
întreţinere de software pentru baze de
date electronice, dezvoltare, actualizare şi
întreţinere de software şi sisteme de baze
de date, furnizare de informaţii privind
programarea informatică, programare de

aplicaţii multimedia, programare de
programe pentru procesarea datelor,
programare de software de calculator
pentru citirea, transmiterea şi organizarea
datelor, programare de software de
calculator pentru evaluarea şi calcularea
datelor, programare de software de operare
pentru accesarea şi folosirea serviciilor
de cloud computing, programare de
software de operare pentru reţele de
calculatoare şi servere, programare de
software educativ, programare de software
pentru gestionarea bazelor de date,
programare de software pentru importarea
şi gestionarea datelor, programare de
software pentru platforme de informaţii
pe internet, programare de software
pentru platforme de internet, programare
de software pentru procesarea datelor
electronice (EDP), programare de software
pentru telecomunicaţii, programare
pentru calculatoare, programare pentru
calculatoare pentru prelucrarea datelor,
programare pentru calculatoare pentru
sistemele de procesare a datelor
şi de comunicaţii, programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date,
proiectare de baze de date, proiectare
de calculatoare pentru terţi, proiectare
de sisteme informaţionale, proiectare
de software, proiectare de software
de realitate virtuală, proiectare de
software pentru baze de date informatice,
proiectare de software pentru comprimare
şi decomprimare conţinut multimedia,
proiectare de software pentru conversie de
date şi conţinut multimedia între diferite
protocoale, proiectare de software pentru
operatorii audio şi video, proiectare de
software pentru prelucrarea imaginilor,
proiectare de software pentru procesare
şi distribuţie de conţinut multimedia,
proiectare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software
pentru stocarea şi recuperarea informaţiilor
multimedia, proiectare şi dezvoltare de
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pagini de internet, proiectare şi dezvoltare
de programe pentru baze de date
informatice, proiectare şi dezvoltare de
sisteme de generare de date, proiectare
şi dezvoltare de software de calculator
pentru citirea, transmiterea şi organizarea
datelor, proiectare şi dezvoltare de software
de calculator pentru controlul proceselor,
proiectare şi dezvoltare de software de
calculator pentru evaluarea şi calcularea
datelor, proiectare şi dezvoltare de software
de calculator pentru logistică, proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru
accesarea şi folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare şi dezvoltare de
software pentru baze de date informatice,
proiectare şi dezvoltare de software pentru
prelucrarea datelor, scriere şi actualizare de
software de calculator, servicii de analiză
a programelor de calculator, servicii de
inginerie de software pentru programe
de procesare a datelor, proiectare şi
dezvoltare de componente hardware pentru
conversia de date şi conţinut multimedia
între diferite protocoale, proiectare de
hardware pentru conversia datelor şi
a conţinuturilor multimedia între diferite
protocoale, proiectare de hardware pentru
prelucrarea semnalelor digitale, conversie
multiplatformă de conţinut digital în alte
forme de conţinut digital, conversia
datelor şi a programelor informatice,
alta decât conversia fizică, asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor
de date, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil
pentru gestionarea inventarului, asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru importarea şi
gestionarea datelor, facilitarea accesului
temporar la software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de informaţii, furnizare
de facilităţi informatice pentru stocarea
electronică de date digitale, furnizare
de software online care nu poate fi

descărcat, pentru gestionarea bazelor de
date, gestionarea conţinutului la nivel
de întreprindere, software ca serviciu
(SaaS), stocare de date online, stocare
electronică de conţinut multimedia de
divertisment, stocare electronică de fişiere
audio, stocare electronică de fişiere audio
digitale, stocare electronică de fişiere video
digitale, închiriere de software de operare
pentru accesarea şi folosirea serviciilor de
cloud computing, închiriere de software
pentru gestionarea bazelor de date,
închiriere de software pentru importarea şi
gestionarea datelor, închiriere de software
pentru prelucrarea datelor, închiriere de
spaţii de stocare electronică pe Internet,
închirieri de aplicaţii informatice, închirieri
de software de calculator pentru citirea
unui flux de date, închirierea hardware-ului
şi facilitaţilor pentru calculator, proiectare
şi dezvortare de sisteme informatice,
proiectare şi dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, proiectare şi
dezvoltare de sisteme pentru stocarea de
date, proiectare şi dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, proiectare,
dezvoltare şi testare de metode de calcul,
de algoritmi şi de software, proiectare şi
dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afişarea şi
stocarea de date, servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice,
studii de analiză comparată referitoare la
eficienţa sistemelor informatice, întocmite
de rapoarte referitoare la proiectare,
elaborare de rapoarte tehnice, furnizare
de rapoarte tehnice, realizarea de
rapoarte tehnice, analiza semnalelor de
telecomunicaţii, crearea de programe
de control pentru măsurare, asamblare,
ajustare şi vizualizarea aferentă, pregătirea
de rapoarte referitoare la cercetare
tehnologică, realizarea de rapoarte
privind cercetarea ştiinţifică, servicii de
consultanţă în materie de tehnologie de
control, întocmire de rapoarte referitoare
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la cercetarea tehnică, întocmire de
rapoarte tehnologice, întocmire de rapoarte
ştiinţifice.

_________

(210) M 2017 06767
(151) 20/10/2017
(732) VISTROS INTL FZC, SM OFFICE

E1-1618A, AJMAN FREE ZONE,
AJMAN, EMIRATELE ARABE
UNITE

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL.
M106, SC. 4, ET. 4, AP. 117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

ZUMERRET
(591) Culori revendicate:alb, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.24; 17.02.01; 17.02.02

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

 
 

(210) M 2017 06768
(151) 20/10/2017
(732) Vitabalans Oy, VARASTOKATU

8, HÄMEENLINNA, 13500,
FINLANDA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, BIROU 17-07, ET.17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276

(540)
ASEPT SPRAY

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

5. Dezinfectanţi, cu excepţia celor pentru
uz oftalmic.

(210) M 2017 06769
(151) 20/10/2017
(732) DISTAN 1 Ltd., 20, DRAGAN

TSANKOV STR., ENT. 3, FLOOR
5, BG-7000, RUSE, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1., BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Kiara
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, genţi de voiaj şi de transport,

                                                          ________

________

34. Tutun, tutun rulat pentru foiţe
ţigări, înlocuitori de tutun, produse din
tutun, tutun aromatizat, filtre pentru tutun,
tutun pentru pipe, tutun brut, tutun de
mestecat, chibrituri, chibrituri de siguranţă,
ţigarete, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere pentru fumători,
vaporizatoare orale pentru fumători.
 
Se invoca: prioritatea Z-2017-668 din
data: 15/05/2017 si tara Republica Serbia
avand starea acceptata. 
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umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

_________

(210) M 2017 06770
(151) 20/10/2017
(732) DISTAN 1 Ltd., 20, DRAGAN

TSANKOV STR., ENT. 3, FLOOR
5, BG-7000, RUSE, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI, NR 35, ETAJ
1, SECTOR 1., BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RED LOVE RL
(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.01;
27.05.01; 27.05.22; 02.09.01

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2017 06771
(151) 20/10/2017
(732) NICOLAE HUDIC, STR. NARUJA

NR. 25, BL. C2, SC. 1, ET. 1,
AP. 30, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
ROMANIA

(540)

Corso Pizza pe vatră
(591) Culori revendicate:roşu, verde,

negru

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de
animale, genţi de voiaj şi de transport,
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

Se invoca: prioritatea nr. 145943 din data: 
25/04/2017 si tara BG, avand starea 
acceptata. 

_________

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

Se invoca: prioritatea nr. 145944 din data: 
25/04/2017 si tara BG, avand starea 
acceptata. 
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(531) Clasificare Viena: 27.05.07;
02.01.01; 02.01.23

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

43. Restaurante şi cazare temporară.
_________

(210) M 2017 06772
(151) 20/10/2017
(732) SC BAHTCO INVEST SA,

STR. CALEA GRIVIŢEI NR.
365, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53,
SC. A, PARTER, AP. 1, JUD.
ILFOV, SNAGOV, IF, ROMANIA

(540)

SPITALUL REGIONAL
TRANSILVANIA

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
07.01.24; 07.01.25; 29.01.12;
24.13.02; 27.03.15

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii veterinare.
_________

(210) M 2017 06773
(151) 20/10/2017
(732) SC BAHTCO INVEST SA,

STR. CALEA GRIVIŢEI NR.
365, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53,
SC. A, PARTER, AP. 1, JUD.
ILFOV, SNAGOV, IF, ROMANIA

(540)

SPITALUL REGIONAL MARIA
(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
07.01.24; 07.01.25; 29.01.12;
24.13.02; 27.03.15

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii veterinare.
_________

(210) M 2017 06774
(151) 20/10/2017
(732) SC ALCHIMEX SA,

STR. ALEXANDRU
CONSTANTINESCU NR. 63,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011472,
ROMANIA

(540)
MATADOR

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale şi de
uz veterinar, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
pesticide, insecticide, produse pentru
tratamentul seminţelor.

_________

(210) M 2017 06775
(151) 20/10/2017
(732) GEORGE BOGDAN CHIRUTA,

CALEA BURDUJENI NR. 22,
BL. 149, SC. A, AP. 8, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)
bmall

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru
desen și pentru artiști, pensule, material
didactic și de instruire, foi, folii și pungi
din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.

_________

(210) M 2017 06776
(151) 20/10/2017
(732) SC ALCHIMEX SA,

STR. ALEXANDRU
CONSTANTINESCU NR. 63,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011472,
ROMANIA

(540)
ACTUAL

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi de
uz veterinar, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
pesticide, insecticide, produse pentru
tratamentul seminţelor.

_________

(210) M 2017 06777
(151) 20/10/2017
(732) SIMBIO DATA SOLUTIONS SRL,

STR. IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU
NR. 22A, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

simbio data solution
(591) Culori revendicate:gri, albastru

turcoaz, mov, portocaliu

(531) Clasificare Viena: 26.02.05;
26.02.07; 27.05.01; 29.01.14

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software (programe), aplicații software,
software (programe) de calculator,
software (programe) de calculator
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înregistrat, software (programe) pentru
telefoane mobile, software de calculator
(programe), pachete de software integrat,
software (programe) pentru gestionarea
dispozitivelor mobile, aplicații software
pentru telefoane mobile, software
(programe) de calculator pentru ingineria
de software asistată de calculator, aplicații
software de calculator, descărcabile,
software (programe) de prelucrare a
datelor, pachete de software de calculator,
software (programe) pentru sisteme
de operare pe calculator, software
(programe) de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software (programe)
de calculator în legătură cu domeniul
medical, software și aplicații pentru
dispozitive mobile, software (programe)
pentru automatizarea arhivării de date,
software (programe) pentru analiza datelor
de afaceri.
35. Prelucrare administrativă a datelor.
41. Instruire în operarea sistemelor
software, servicii de instruire în materie de
software.
42. Proiectare de software, actualizarea
software-ului, instalarea de software,
dezvoltare de software, inginerie de
software, creare de software, proiectare
personalizată de software, proiectare
de software pentru terți, servicii de
personalizare de software, dezvoltare
software, programare și implementare,
întreținere software, reparare de software
de calculator, dezvoltare și testare
de software, dezvoltare de software
pentru terți, servicii de consultanță
pentru software, programare de software
pentru platforme de internet, servicii de
programare de software de calculator,
programare de software pentru procesarea
datelor electronice (EDP), proiectare,
dezvoltare și programare de software
de calculator, programare de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
programare de software pentru dezvoltare

de site-uri web, programare de software
pentru platforme de informații pe internet,
programare de software de calculator
pentru evaluarea și calcularea datelor,
programare de software de calculator
pentru citirea, transmiterea și organizarea
datelor, programare de software de operare
pentru rețele de calculatoare și servere,
servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, proiectare
de hardware, dezvoltarea hardware-
ului pentru computere, proiectare de
hardware de calculator, dezvoltare de
soluții de aplicații software de calculator,
dezvoltare de software pentru baze de
date informatice, proiectare de software
pentru baze de date informatice, testare
de software de calculator, configurare
de software de calculator, actualizare
de software pentru telefoane inteligente,
instalare de software pentru baze de date.

_________

(210) M 2017 06778
(151) 20/10/2017
(732) FRoSTA sp. z o.o., WITEBSKA

NR. 63, BYDGOSZCZ, 85-778,
POLONIA

(540)

FRoSTA 100% GUST
NATURAL fără potenţiatori de
gust fără coloranţi fără arome
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(531) Clasificare Viena: 26.01.17;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.11

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
43. Servicii de alimentație publică.

_________



Erată 

 

Referitor la depozitul M2017/06525, publicat în data 

de 18.10.2017 dintr-o eroare clasa 40 este incompletă 

corect fiind:  “Prelucrarea petrolului; exploatarea 

cogenerării și a altor instalații electrice de producție 

nereglementate pentru terți; generare energie 

electrică.” 


